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Στον «αέρα» τα MME 
λόγω Μεσοπρόθεσμου
ΘΥΜΑ του Μεσοπρόθεσμου, που 

απορροφά το ενδιαφέρον ms 
κυβέρνησή, έπεσε το νομοθετικό 
έργο για τα MME, αλλά και η ανακα
τανομή ρόλων για τα κρατικά Μέσα. 
Οι αποφάσειβ για αλλαγή ρόλων μέ
νει να ληφθούν από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό, ενώ ήδη παρατηρείται 
κινητικότητα crrous κόλπουβ των 
υπουργείων που σχετίζονται με τα 
Μέσα, πολλώ δε μάλλον αφότου απο
χώρησε ο T. Xumpns acprivovras ημι- 
τελέβ το εν λόγω κυβερνητικό έργο.

Οι πληροφορία αναφέρουν ότι το 
σενάριο που προκρίνεται είναι να 
συγκεντρωθούν όλεε οι αρμοδιότητεβ 
σε «έ να ν » , με επικρατέστερο το ν  
υπουργό Επικρατείαβ Ηλ. Μόσιαλο. 
Ο ίδιοε δεν φαίνεται να επιδίδεται σε 
αγώνα δρόμου για να επιφορτισθεί 
την ΕΡΤ, το ΑΓΙΕ ή το νομοθετικό έργο 
για τα ελληνικά MME - αφήνει να εν
νοηθεί ότι του αρκεί η ενασχόληση 
με τα διεθνή μίντια. Ανοικτό ωστόσο 
είναι το ενδεχόμενο να οριστεί υφυ- 
noupYÔs ή αναπλ. κυβερνητικόε εκ- 
npôaconos που θα υποστηρίζει το 
έργο του κ. Μόσιαλου.

Παράλληλα και ο unoupYÔs Πολι
τισμού Π. Γερουλάνοε δεν έχει δείξει 
στο παρελθόν «πρεμούρα» για τα MME 
- άλλωστε είχε αποδεχθεί την τοπο
θέτηση του Τ. Χυτήρη ο onoios έμει
νε εκτόβ κυβέρνησηβ.

Σε μια περίοδο που τα μιντιακά 
βρίσκονται στην ουρά ms «ατζένταβ», 
παραμένει cas βασανιστική εκκρεμό
τητα μια σειρά ζητημάτων. Mépos του

Ζητήματα που χρήζουν 

άμεσα λύσεων είναι αυτά 
τηε Ψηφιακήε Τηλεόρασή, 
τηε ΕΡΤ και του ΑΠΕ

προβλήματοε αποτελεί και η ακυβερ
νησία στην ΕΣΗΕΑ ή το ακέφαλο τηε 
ΕΙΤΗΣΕΕ και τηε Digea μετά την απο
χώρηση Κ. Κιμπουρόπουλου.

Οι εκκρεμότητεε. Στο ζήτημα τηε 
Ψηφιακήε Τηλεόρασηβ εκκρεμεί 
ο σχετικόε νόμοε που θα 
ορίζει το τηλεοπτικό τοπίο 
μετά τη μετάβαση, αλλά 
και ο προσδιορισμόβ 
του «ψηφιακού μερί- 
σματοε» από τη διά
θεση του οποίου, κα
τά κύριο λόγο σε εται
ρεία  κινητήε τηλεφω- 
νίαε, η κυβέρνηση ελ
πίζει να αποκομίσει ση
μαντικά κονδύλια.

Αμεσηε προτεραιότητα5 θεωρεί
ται η προώθηση του θεσμικού πλαισί
ου όπωε προβλέπεται από τον νόμο 
για τη «συγκέντρωση και την ψηφια
κή τηλεόραση» (3592/2007) που αφο
ρά την έκδοση του χάρτη συχνοτήτων 
και τη χωροθέτηση των σημείων εκ- 
πομπήε σε όλη τη χώρα, αρμοδιότητα 
του υπ. Υποδομών Γ. Ραγκούση.

Στην ΕΡΤ, το business plan έωε το 
2014 ενδεχομένου να τροποποιηθεί, 
ενώ θεωρείται βέβαιοε ο περιορισμόε 
λειτουργιών/τομέων, καθώβ και η 
μείωση προσωπικού. Μένει να απο- 
φασισθεί αν θα μειωθεί το ανταπο

δοτικό τέλοε ή αν θα απορροφη- 
θεί μέροβ του.

Την ίδια ώρα σχεδιά
ζετα ι ο εκσυγχρονι- 
opos του ΑΠΕ, ωστόσο 
προκαλεί προβλημα
τισμό η υποχρημα- 
τοδότησή του (με 9,4 
εκατ. ευρώ έναντι λει

τουργικού kootous13 
εκατ. ευρώ).
Τέλοβ, η κυβέρνηση 

δέχεται εισηγήσειε για  τη 
μείωση του αγγελιόσημου τουλά

χιστον oris τηλεοπτικέε διαφημίσει 
από 21,5 σε 10 %  ή ακόμα και για την 
κατάργησή του. Ηδη έχει διατυπωθεί 
αίτημα από την πλευρά των εκδοτών 
ώστε να μειωθεί το κόστοβ του, καθώε 
μετά την απελευθέρωση του επαγγέλ- 
ματοε οι εφημεριδοπώλεβ δεν θα συμ
μετέχουν στη διανομή του Τύπου.

Η κυβέρνηση 
δέχεται εισηγήσε« 

για να μειώσει το αγγελι- 
όσημο, τουλάχιστον στ« 
τηλεοπτικέϊ διαφήμισε« 

ή ακόμα και να το 
καταργήσει.

Για να δρο
μολογηθούν 

οι εκκρεμότη- 
τεε στα MME 

πρέπει πρώτα 
να καταλήξει 

ο πρωθυπουρ- 
yôs στο πρό
σωπο που θα 
αναθέσει το 

σχετικό «χαρ
τοφυλάκιο».

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΝΤΙΑ

Η ανεργία εξελίσσεται σε μάστιγα

Μειώνεται συνεχιά το ανθρώπινο 
δυναμικό των μίντια.

Σ το υ ς  κ α α δ ο υ ς  που έχουν 
πληγεί περισσότερο από 

την ανεργία συγκαταλέγονται 
τα MME, βάσει των αποτελε
σμάτων μελέτηε m s ICAP 
Group (στοιχεία ΕΑ.ΣΤΑΤ.). 
Σύμφωνα με την έρευνα, τα 
συμπτώματα ανεργίαε στα μί- 
ντια εντοπίζονται μετά το β' 
τρίμηνο του 2010.

Οι ισολογισμοί των μεγα
λύτερων μιντιακών ομίλων 
που διαπραγματεύονται τη 
μετοχή tous στο Χ.Α. εμφανί
ζουν περισσότερα από 1.200 
άτομα εκτόβ αγοράε εργασίαε, 
με τον αριθμό να εκτοξεύεται 
αν προστεθούν και οι μικρέε 
επ ιχε ιρή σει ή τηλεοπτικοί

σταθμοί sktos Χρηματιστηρί
ου. Στουε πέντε μεγαλύτεροι 
εκδοτικούε οργανισμούβ κα
ταγράφεται ρυθμόε αποχωρή
σεων (απολύσειε, παραιτήσε«, 
εθελούσιεβ έξοδοι) ms τάξεωε 
του 17 %  (911 εργαζόμενοι).

Tous δείκτεε ms ανεργίαε 
επιδεινώνει η επιχείρηση συρ- 
ρίκνωσηε τηε ΕΡΤ, του ΑΠΕ 
και των δημοτικών ραδιοφώ- 
νων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 
ms δημόσιαβ ραδιοτηλεόρα
σ ή  προτείνει μείωση του προ
σωπικού από 3.047 άτομα σε 
2.000 μέχρι το 2014.

Πιο συγκεκριμένα, écos το 
τέλοε του 2 012 αναμένεται να

συνταξιοδοτηθούν περίπου 
300 εργαζόμενοι, ενώ ο αριθ- 
μόβ τω ν συμβασιούχων -με 
δικαίωμα για άλλε5 δύο ανα
ν ε ώ σ ε ι σύμφωνα με τον νέο 
νόμο- δεν θα πρέπει να υπερ
βαίνει tous 300, ή κατ’ άλλουε 
θα δεν θα προσληφθεί εκ νέ
ου κανέναε συμβασιούχοε.

Τον τελευταίο χρόνο 
πάνω από 1.200 

εργαζόμενοι βρέθηκαν 

εκτόε κλάδου

Η συμμετοχή 
στη διαφήμιση 
έφερε τη διαγραφή

· · ·  Με προσωρινή
διαγραφή 18 μηνών 
από την ΕΣΗΕΑ 
τιμώρησε το Β'βάθμιο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Tns Ενωσα την 
Τατιάνα Στεφανίδου 
(φωτογραφία), η οποία 

συμμετείχε σε διαφήμιση των παιδικών 
χωριών SOS, ενώ ελήφθη υπόψη ο προ- 
βαλλόμενοε ισχυρισμόε Tns για «ενίσχυση 
των παιδικών χωριών SOS». Εγινε oacpés 
ότι τυχόν μελλοντική επίκληση τέτοιου 
ισχυρισμού δεν δικαιολογεί σε καμιά 
περίπτωση την εμπορική διαφήμιση 
που ρητά απαγορεύεται.
· · ·  «Συμβολικά» αποζημιώνουν 
με 16.500 ευρώ τον θ. Ρουσόπουλο 
οι δημοσιογράφοι Γ. Autiós, Γ. Βλάχοε 
και Γ. Ntóokos οι οποίοι καταδικάστηκαν, 
έπειτα από αγωγή του πρώην υπουργού, 
επειδή είχαν υποστηρίξει από τον Alpha 
ότι ο τότε κυβερνητικόε εκπρόσωπο5 
Tns ΝΔ «πλούτισε από την πολιτική».
· · ·  Εκ των ενόντων αναμένεται να 
καλυφθούν 15 θέσε« στελεχών που 
προκηρύσσονται στην ΕΡΤ -λόγω συμπλή- 
pijjons τριετίαε και συνταξιοδότησα 
ορισμένων- για τ«  διευθύνσε« Διεθνών 
Σχέσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Μουσικών 
Συνόλων, Τεχνικών Υπηρεσιών, Λειτουργί- 
as και Λογιστηρίου.
· · ·  Ο Γuópyos Σαββίδηβ είναι o véos 
πρόεδρο5 Tns ΠΟΕΣΥ, ενώ το ΔΣ έχει 
ais εξήε: Α ’ Αντιπρόεδροε Δ. Δραγώγκ«,
Β’ Αντιπρόεδροε Λ. Maams, Γενικ05 
Γραμματέαε Δ. Koupniás, Ο ργανω τή  
Γραμματέαε Α. Χριστακάκη, Tapias 
Ελένη-Νέλλη Σπηλιοπούλου, έφορο$
Α. Ασβεστάε και μέλη οι Φ. Δεργιαδέ5, Γ. 
ZaYyavás, Γ. Κατερίνηε και Κ. Ντελέζο5 
· · ·  Την άρση Tns αναστολή5 διαπραγμά- 
τευσηε των μετοχών ms Χ.Κ. Τεγόπουλο5 
Εκδόσε« ΑΕ αποφάσισε το Χρηματιστήριο, 
καθιί« η εταιρεία προέβη στη σύνταξη 
και επαναδημοσίευση Tns οικονομικήε 
κατάστασηε του Α ' τριμήνου 2011, 
αν και o opKurrós λογιστήε βάρεσε 
καμπανάκι κινδύνου στην «Ελευθεροτυ
πία», διαπιστώνονταε ζημία μεγάλου 
úipous και αρνητικέε ταμειακέε poés 
από λειτουργικέε δραστηριότσια.

· · ·  Ο Snpooioypáipos 
Níkos Μεγγρέληε 
(φωτογραφία) τοποθε
τήθηκε στη θέση του 
Διευθυντή Διεθνών 
Τηλεοπτικών Εκπο
μπών m s ΕΡΤ ΑΕ 
(ERTworld).

· · ·  Σε σύγκρουση οδηγούνται η Ενωση 
Τεχνικών Ιδιωτικήε Τηλεόρασα Attikós 
με το Star για τ«  απεργία. Το κανάλι 
απειλεί ακόμη και με απολύσε« xoipís 
αποζημίωση, σημειώνονταε nus η συμμε
τοχή σε απεργία για την οποία δεν έχει 
τηρηθεί η τετραήμερη προειδοποίηση, 
εξομοιώνεται με οικειοθελή αποχώρηση 
από την υπηρεσία.
· · ·  Νέο Δ Σ  με θητεία uis τ« 30/6/2016 
ανακοίνωσε ο ΔΟΛ με μέλη tous Στ. Ψυχά- 
ρη, Π. Ψυχάρη, Π. Καψή, Ν. Κορίτσα,
I. Μάνο, Τρ. Κουταλίδη, Στ. Νέζη,
I. Παράσχη, Ν. Πεφάνη, Ν. Πιμπλή,
Β. Ρέστη, Κ. Ρέστη, Α. Τριφύλλη,
Χρ. Τσούτσουρα - Ψυχάρη.
· · ·  Ο Σταύροε Ψυχάρηε είναι o véos 
πρόεδροε m s Τηλέτυποε ΑΕ (Mega).
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Υπεράνω τηε 
συναίνεσηε 
η σοβαρότητα
Οι βασικέε υποχρεώσει 
των αρχηγών, για να μην 
ξαναζήσουμε τιε γελοιότητεε 
ίων τελευταίων ημερώνΕ ΠΕΙΔΗ είναι βέβαιο ότι κά

ποια στιγμή, αργά ή γρήγο
ρα, θα βρεθούμε να ξανασυ- 
ζητάμε για συναινέσειε και 
συμμαχικέε κυβερνήσει, 
καλό θα είναι να  συνειδητοποιήσουν 

οι πρωταγωνιστέε ενόε τέτοιου εγχειρή- 
ματοε ορισμένεε βασικέε υπ οχρεώσει 
τουε, προκειμένου να  μην ξαναζήσουμε 
τιε γελοιότητεε τηε προπερασμένηε 
εβδομάδαε. Και να  ξεκινήσουμε από τον 
πρωθυπουργό. Εκείνο που δεν πρέπει 
να επαναλάβει είναι να  προχωρήσει στιε 
όποιεε πρωτοβουλίεε του χωρίε να έχει 
συνεννοηθεί προηγουμένωε με τα άλλα 
κορυφαία στελέχη του κόμματόε του και 
να έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη 
τουε. Είναι ο μοναδικόε τρόποε για να 
έχουν οι πρωτοβουλίεε του την απαιτού- 
μενη αξιοπιστία.
Πάμε τώρα και στην αξιωματική αντιπο
λίτευση. Εδώ οι υποχρεώσειε είναι περισ- 
σότερεε. Και κυριότερη απ’ όλεε η επίδει
ξη τηε απαιτούμενηε σοβαρότηταε που, 
δυστυχώε, έλειψε την προηγούμενη φ ο 
ρά. Οταν οι ηγέτεε τω ν δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων συζητούν για να  βρουν τρόπο 
αντιμετώπισηε μιαε σοβαρότατηε κρίσηε, 
είναι απαράδεκτο το φαινόμενο τηε δη- 
μοσιοποίησηε τηε συζήτησήε τουε πριν 
αυτή καταλήξει σε συμφωνία ή δ ιαφω
νία.
Ο κανόναε αυτόε όχι μόνο δεν τηρήθη
κε, αλλά φτάσαμε ακόμη και στη γελο ιό
τητα να προβάλλεται δημόσια, ακόμη και 
από το βήμα τηε Βουλήε, ο ισχυρισμόε ό
τι «ο  πρωθυπουργόε παραιτήθηκε και η 
χώρα ήταν επί 6 ώρεε ακυβέρνητη». Α λ
λά φυσικά η αναφορά του τι είναι διατε- 
θειμένοε να κάνει έναε πρωθυπουργόε, 
αν ευοδωθεί η διαπραγμάτευση στην ο
ποία μετέχει, δεν αποτελεί σε καμιά περί
πτωση παραίτηση, ούτε και η χώρα μένει 
ακυβέρνητη. Απλώε αποδεικνύεται ότι η 
κομματική υστεροβουλία είναι ικανή να 
επιστρατεύσει μέχρι και τιε πιο κραυγα- 
λέεε ανοησίεε.
Και, φυσικά, κρίσιμο είναι και το θέμα 
του στόχου τηε διαπραγμάτευσηε. Προ
σωπικά αδυνατώ να καταλάβω σε τι ω φ ε
λούσε την αξιοπιστία και τη διαπραγμα
τευτική ικανότητα τηε χώραε ο σχηματι- 
σμόε μιαε κυβέρνησηε στην οποία δεν 
θα μετείχαν ο Παπανδρέου και ο Σαμα- 
ράε, αλλά θα ανέθεταν την πρωθυπουρ
γία σε κάποιον τρίτο. Τέτοιεε αστειότητεε 
μόνο στην Ελλάδα θα ήταν δυνατόν να 
ακουστούν. Και, δυστυχώε, ακούστηκαν. 
Σε όλεε τιε σοβαρέε χώρεε, όταν δύο 
κόμματα αποφασίζουν να σχηματίσουν 
συμμαχική κυβέρνηση, αναθέτουν τα 
κορυφαία αξιώματα στουε ηγέτεε τουε, 
που έχουν και την ευθύνη για τιε επιδό- 
σειε τηε. Στην Ελλάδα εκείνο που κυρι
αρχεί είναι ποιοε θα επωφεληθεί περισ
σότερο σε κομματικό επίπεδο. Δυστυχώε.

Πορεία στο σκοτάδι...
Μαε «κρατάνε στη ζωή» πάλι με «παράταση χρόνου». Πολλά 
θα εξαρτηθούν στην πορεία από την αντοχή τη δική μαε και 
τη... δική τουε, όσο απουσιάζει μια σοβαρή συστημική λύση
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ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙ
ΝΗ Σύνοδο Κο- 
ρυφήε σκιαγρα- 
φήθηκε ένα 
πλαίσιο βοήθει- 
αε για την Ελλά
δα μέχρι το 
2014, υπό την 
προϋπόθεση τηε 

πιστήε τήρησηε (αφού ψηφιστεί) του Μεσοπρόθεσμου και 
τω ν αποκρατικοποιήσεων, χωρίε την παραμικρή απόκλι
ση στην τήρηση ενόε συγκεκριμένου και αυστηρού χρο- 
νοδιαγράμματοε. Η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του 
χρέουε θα γίνει με ευρωπαϊκό δανεισμό, συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, με εθελοντική διακράτηση των ομολό
γω ν που λήγουν αυτή την περίο
δο και με τα κονδύλια που θα 
προέλθουν (τα 50 δισ.) από τιε 
αποκρατικοποιήσει.
Επίσηε μέσω του ΕΣΠΑ και τηε 
μικρότερηε ελληνικήε συμμετο- 
χήε, θα επιχειρηθεί μια 
αναπτυξιακή στήριξη, 
παρέχοντάε μαε και 
τεχνική βοήθεια για 
την άμεση ενίσχυση τηε 
απορροφητικότηταε τω ν 
κονδυλίων. Αυτό σε γενικέε 
γραμμέε είναι το νέο πλαίσιο 
στήριξηε. Οι τελικέε αποφάσειε θα ληφθούν τον Ιούλιο. 
Υπάρχουν βέβαια ακόμα αρκετά «κενά», ιδίωε με την 
«ιδιωτική συμμετοχή», όπου ανακύπτουν ουκ ολίγα 
«τεχνικά» και «ουσιαστικά» προβλήματα.
Στην ουσία πρόκειται για μια νέα «παράταση χρόνου» 
στο ελληνικό πρόβλημα χρέουε, με μία επιπλέον διάθεση 
επενδυτικήε βοήθειαε (πόροι ΕΣΠΑ), όχι ασήμαντη, αλλά 
εν πάση περιπτώσει κατώτερη των αναγκών τηε χώραε και 
τω ν ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Μαε «κρατάνε στη ζωή», ε
νώ  ταυτόχρονα μαε ζητάνε να εφαρμόσουμε ένα εξαιρετι
κά δύσκολο για να υλοποιηθεί σε χρόνουε και μέτρα (πέ
ραν των κοινωνικών αδικιών) Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
δημοσιονομικήε προσαρμογήε, σε συνδυασμό με ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησηε 
δημόσιαε περιουσίαε.
Διατηρώ μεγάλεε επιφυλάξειε εάν αυτό το «πακέτο» εί-

Η ισορροπία του Μεσοπρό 
θεσμού μετακυλίστηκε 
πάλι προε τουε φόρουε 
και όχι προε τιε περικοπέε 
δαπανών, όπωε είχε 
αρχικώε διακηρυχθεί!

ναι υλοποιήσιμο και μπορεί να μαε οδηγήσει σε έξοδο α
πό την κρίση. Προφανώε, με το να μαε «κρατάνε στη ζωή» 
μαε δίνουν μια ευκαιρία. Από την άλλη μεριά, κρατάνε 
στα χέρια τουε όλα τα ενδεχόμενα και τιε εναλλακτικέε 
λύσειε, προε το καλύτερο ή το χειρότερο, για την Ελλάδα, 
σε συνάρτηση με τη δική μαε προσπάθεια, αλλά και το ευ
ρύτερο συστημικό πρόβλημα χρέουε τηε Ευρωζώνηε.
Αρα πολλά θα εξαρτηθούν στην «πορεία» από την «αντο
χή» τη δική μαε, τη «δική τουε» και ευρύτερουε πολιτικο- 
οικονομικούε συσχετισμούε, που αλλάζουν με μεγάλεε 
ταχύτητεε. Τίποτα δεν έχει «τελειώσει» και τίποτα δεν έχει 
«κριθεί οριστικά». Η διαπραγμάτευση, από τη φύση των 
προβλημάτων αυτών, είναι διαρκήε. Επηρεάζεται από τον 
εν λειτουργία «κοινωνικό παράγοντα», που δρα έστω και 
αν δεν ομολογείται καθοριστικά, και τιε πολιτικέε αλλαγέε.

Το ευρωπαϊκό πεδίο είναι αδι
απραγμάτευτα το πεδίο επίλυσηε 
τηε ελληνικήε κρίσηε. Δεν υπάρ
χει αμφιβολία, παρά τιε αντικει- 
μενικέε δυσκολίεε, ότι η κυβέρ
νηση δεν διαπραγματεύτηκε τό
σο «τολμηρά» όσο έπρεπε και 
μπορούσε. Δεσμεύτηκε με «στό- 
χουε» δύσκολα υλοποιήσιμουε 
με βάση την ελληνική πραγματι
κότητα, που ήθελε μεν να αλλά
ξει, αλλά δεν μπορούσε κιόλαε 
«βολονταριστικά» να την αγνοή
σει. Συνέπεια αυτού ήταν και η 

πλήρηε αποτυχία τηε επιλογήε των μέσων, δηλαδή των 
συγκεκριμένων μέτρων, για την υλοποίηση των «στόχων». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα επιμέρουε μέτρα του 
Μεσοπρόθεσμου. Η ισορροπία μετακυλίστηκε πάλι προε 
τουε οριζόντιαε λογικήε φόρουε και όχι, όπωε είχε διακη
ρυχθεί αρχικά, στιε (πιο δύσκολεε και διαρθρωτικέε) περι- 
κοπέε δαπανών κ.ο.κ.
Η αίσθησή μου είναι ότι δύσκολα προχωράει το πράγ
μα, αν ληφθεί υπόψη και η γενικώε αρνητική στάση τηε 
Αντιπολίτευσηε και δη τηε Αξιωματικήε. Η έλλειψη μιαε 
πιο συστημικήε λύσηε από πλευράε Ευρώπηε, που 
είναι - επισημαίνουμε - δυνατή και σχετικά όχι δύσκο
λη, μαε έχει οδηγήσει σε μια «περι
πέτεια» που προε το παρόν δεν δεί
χνει κάποια ρεαλιστική έξοδο από 
την κρίση...

Τ Ο  Κ Λ Ι Κ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Μετά τη
συνάντηση
με tous

τροϊκανούε,
είδε...
αστράκια.


